
Vem aí o novo Rumo 

Página 1 

Neste bip 

 

Vem aí o novo Rumo ........................................... 1 

EFD ICMS / IPI ...................................................... 2 

Importação de NFe de entrada do site RFB ......... 2 

Quando utilizar a Planilha de Eventos ................. 3 

Confira o conteúdo das edições anteriores ......... 4 

 Que o Rumo possui uma opção de crítica 
que analisa os dados das notas fiscais, infor-
mando qualquer inconsistência? 

 

 Que o Rumo não deve ser aberto enquanto 
atualizado, pois isso fará com que o banco 
de dados seja corrompido? 

 

 As empresas tem até 31/12/2011 para provi-
denciar um certificado digital para o novo 
Conectividade Social ICP? 

 
 
 
 

Perdeu algum bip ? 
acesse o portal de documentação do Rumo e faça o download 

rumodoc.priori.com.br 

Você sabia ? 

Nome da empresa bip 
Boletim Informativo Priori edição 14 Outubro de 2011 

 Dentro de mais alguns dias lançaremos 
uma nova versão do Rumo, com novas funcionali-
dades e um visual completamente inovado. 
 

 Uma das novas funcionalidades é a comuni-
cação com o sistema de atendimento online “Alô 
Priori”, que estará integrado ao Rumo, e não mais 
utilizará um navegador externo. Para usufruir total-
mente desta funcionalidade é importante cadastrar 
todos os operadores do sistema, informando inclu-
sive o e-mail de cada um.  

  
 Na entrada do sistema, o operador deve se 
identificar, pois assim o registro de tudo o que é 
feito no Rumo fica vinculado a cada operador. Estas 
informações são utilizadas para facilitar o atendi-
mento ao usuário, permitindo consultar os atendi-
mentos anteriores e desta forma, agilizar as respos-
tas. 
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 2012 está chegando, e com ele a obrigatori-
edade da entrega da EFD ICMS/IPI para praticamen-
te todas as empresas. É importante que os escritó-
rios de contabilidade estejam familiarizados com 
esta obrigação, bem como com o programa para 
fazer a validação e entrega do arquivo, o PVA – Pro-
grama Validador e Assinador. 
 Sugerimos aos escritórios, mesmo ainda não 
estando obrigados a nenhuma entrega, que já façam 
a instalação do programa e gerem a EFD de uma em-
presa. Esta EFD deve ser validada no PVA, e os erros 
devem ser identificados e corrigidos. Somente assim 
os encarregados do departamento fiscal poderão se 
familiarizar com o programa e com os detalhes no 
preenchimento dos campos. 
 Esta antecipação é importante para evitar 
que pequenos problemas de última hora causem 
atrasos na entrega da EFD, já que a multa pelo atra-
so ou não entrega é alta. 

 
  
 
 
 
 

 Alguns itens que devem ser observados na 
digitação das notas fiscais, tanto de entradas como 
de saídas: 
 

Informar corretamente o modelo do documento 
fiscal 

 
 Percebemos que vários escritórios lançam 
todas as notas fiscais como modelo 1, mesmo as 
eletrônicas, que são modelo 55. 
 
Informar corretamente a série do documento fiscal 

 
 As séries das notas fiscais atuais são com-
postas por números, e não mais por letras.                                                                        
E se o documento fiscal não tem série, deve-se dei-
xar a série em branco, e não informar “U” ou “1”. 
 

Informar o número da chave de acesso (chave e-
Doc) nas operações com NFe e CTe 

 
 A partir de 2012 esta informação é obriga-
tória para todas operações com documento fiscal 
eletrônico, inclusive para as entradas. 
 
Lançar todos os itens que compõem a nota fiscal 

 
 Para tanto, é necessário tomar cuidado ao 
conferir se o total dos itens lançados confere com 
o total da nota fiscal. 

 
Tomar muito cuidado com o CST e a tributação 

dos itens das notas fiscais 
 
 O validador Sintegra permitia certas incon-
sistências, como CST “00-Tributado integralmente” 
e sem base de cálculo e destaque do ICMS, mas o 
PVA consiste estes dados. Se o CST for informado 
como “00-Tributado integralmente”, a base do 
ICMS deve ser 100% do valor total do item, e deve 
ter, obrigatoriamente, uma alíquota de ICMS. 
 

Empresas que utilizam o CIAP  
 
 As empresas que utilizam esse serviço de-
vem prestar bastante atenção no cadastro dos 
bens/créditos. O PVA checa todas as informações, 
e confere os cálculos do crédito apropriado. 
 

Nome da empresa bip 
Boletim Informativo Priori edição 14 Outubro de 2011 

EFD ICMS/IPI 
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 A planilha de eventos serve para registrar os 
eventos cujo valor varia todo o mês, como hora ex-
tra, comissão, faltas, convênio mercado, etc. É uma 
tela que permite identificar valores de um evento 
para vários funcionários ao mesmo tempo. Basta en-
trar em Lançamentos/Folha/Planilha de Eventos, e 
acessar o botão Planilha. 

 Eventos fixos que não variam todo mês como 
insalubridade, periculosidade, gratificação por fun-
ção, convênio médico, etc., devem ser configurados 
nos eventos de cada contrato. 

Nome da empresa bip 
Boletim Informativo Priori edição 14 Outubro de 2011 

Quando utilizar a Planilha de Eventos 

 
 A planilha possui ainda uma rotina de Im-
portação de Eventos. O rumo importa arquivos ge-
rados por programas de terceiros, como Cartão 
Ponto, ou empresas que geram eventos de descon-
to, como Convênio Mercado. 

 Uma vez lançado os eventos variáveis na 
planilha, basta gerar os recibos normais e automati-
camente estes eventos estarão inclusos e calcula-
dos no recibo. 
 O Rumo permite incluir eventos variáveis 
diretamente no recibo de salário já gerado. O in-
conveniente deste processo é que não será possível 
importar eventos e torna-se mais trabalhoso e de-
morado, pois deverá entrar recibo por recibo, inclu-
ir o evento, e recalcular o recibo. Ainda, se por al-
gum motivo excluir o recibo, os eventos variáveis se 
perderão. 
 
 
 
 

Importação de NFe de entrada do site RFB 

 A partir da versão 0.8.605 - 27/09/2011 
09:00,  o Rumo faz a importação das NFe´s de entra-
da diretamente do site do Portal da Nota fiscal Eletrô-
nica. 
 Esta funcionalidade só estava disponível para 
alguns clientes/usuários, mas a partir de agora ela 
está disponível para todos os usuários do Rumo. Se 
você deseja utilizar este recurso, veja o tutorial sobre 
os passos a serem seguidos e as configurações neces-
sárias. 

O tutorial está disponível no site RumoDoc 
(rumodoc.priori.com.br), na seção “Tutoriais”. 
 Como estamos liberando esta funcionalida-
de para todos os usuários, pode acontecer de al-
guém ter alguma situação não prevista pelo sistema 
(operação, tributação...). Se você tiver algum pro-
blema ao importar uma NFe, entre em contato com 
nosso suporte, tendo em mãos o DANFE ou a chave 
de acesso da NFe. 
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Priori Sistemas 

Rua Paraná, 985, 3º Andar Sala 31 - Caixa Postal 26 
85960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR 

(45) 3254-2405 
www.priori.com.br    falecom@priori.com.br 

Folha de Pagamento 
Recibos de pagamento, Férias, Rescisões, 
RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP, GRRF, GPS, IRRF... 

Contabilidade 
SPED Contábil, importação de extratos bancários, 
Diário, Razão, Balancete... 
Agilize seu trabalho alterando lançamentos 
diretamente a partir de razão e diário em tela. 

Escrita Fiscal 
Apuração de ICMS, ISS, PIS, COFINS,   
Simples Nacional, Emissão de Livros de Entrada e  
Saída, SPED Fiscal, DACON, Importação de NFe... 

CIAP 
Cadastro dos bens, controle dos créditos, integrado à 
apuração do ICMS, livro modelos C e D. 

LALUR 
Apuração do lucro real, parte A e B. Integrado aos 
lançamentos contábeis e impressão do livro oficial. 

Cópia de Segurança  
Com este módulo, o sistema faz diariamente uma      
cópia de segurança e a envia para o Data Center da    
Priori. 

Nome da empresa bip 
Boletim Informativo Priori edição 14 Outubro de 2011 

Confira o conteúdo das edições anteriores... 

Edição 013 - Setembro/2011 
 Dificuldades na geração da EFD ICMS 
 Como funciona o Salário-Família 
 Requerimento do Seguro-Desemprego pela 

Internet 
 Projeto Lixo Eletrônico Rondon—IT 
 CNAEF para o Sefip 
 
Edição 012 - Agosto/2011 
 Importação de Arquivo EFD 
 Conciliações Contábeis 
 Reajuste de Salário Retroativo 
 Rescisão Complementar por Reajuste de 

Salário Retroativo 
 Nova tabela de INSS e Salário - Família 
  
 

Edição 011 - Julho/2011 
 Pesquisa do Rumo 
 Controle de Vencimentos de Exames Médicos 
 Lançamento dos Planos de Saúde na DIRF 
 Novo Conectividade Social ICP 
 Atualização do Servidor Firebird para versão 

2.5 
 
Edição 010 - Junho/2011 
 Documentação on-line do Rumo 
 SEFIP sem movimento 
 Migração do Servidor do Banco de Dados 
 
Edição 009 - Maio/2011 
 SPED Fiscal ICMS/IPI 
 Antecipação do Reajuste Salarial 
 

Para visualizar  todas as edições do Bip acesse rumodoc.priori.com.br/bip 

http://www.priori.com.br
mailto:falecom@priori.com.br

